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 9.2.2020 פרוטוקול  ישיבות ועדת כספים מיום                                       

. רונן גל ',דויד מרקלביץ, לימור ברק, דסאלח עלי סואע, חני בן שימול, רסי'איציק ג, דן בבלי, אמיר בשן: משתתפים

 .תומר לוין , מיקי וויסמן , נועה צוק, אילן מאייר, שלומית דגן, ויקטור אוזן, איילה סיון בן יוסף: מוזמנים

. מוסא מוחמד עוואד:  נעדר 

 

 :3 ישיבה 2020 תקציב הפיתוח –סדר יום

 .ויקטור אוזן ואילן מאייר, שלומית דגן, אילה סיון בן יוסף: הצגת בקשות מרכז קהילתי כולל תרבות  .1

 .אילן מאייר ותומר לוין, מיקי וייסמן, נועה צוק: הצגת בקשות אגף החינוך  .2

 .תומר לוין: הצגת בקשות אגף הנדסה והתייחסות לנושאי בקשות בינוי אחזקה ושיפוצים .3

 .דיון פנימי .4

 :דיון

הבקשות שהמרכז . מבקשת לציין שבשנה שעברה לא הגשנו בקשות: אילה -  הצגות בקשות מרכז קהילתי ותרבות  .1

 .הקהילתי מגיש השנה הן רק הבקשות ההכרחיות ביותר

כרגע אין אישור תקציבי של . שלומית הציגה בקשות לסיוע בתקצוב פסטיבל חנוכה ופסטיבל שיתקיים בסלאמה

אנו מבקשים , בהנחה שבסופו של דבר יתקבלו תקציבי מדינה וכן הכנסות ממשתתפים. המדינה לקיום הפסטיבלים

שלומית מציגה את הצורך ברכישת מקרן ומסך לאשכול .  ח מתקציב הפיתוח לצורך איזון הפסטיבלים" אלש130

 .ח" אלש65הפייס בעלות של 

ח  ואת " אלש650את עבודות השיפוצים בעלות של , ח " אלש227ויקטור הציג ופרט את בקשות הבטיחות בעלות 

 .ח" אלש262בקשות ההצטיידות בהיקף  

ד  "ח לטובת שכ" אלש160ואת בקשת התקציב של , אילן ואילה הציגו את פרויקט פרק המשימה בישובים הבדווים

במהלך המפגש הובהר שהנושא מתוקצב בתקציב השוטף והחוסר לתקצוב הינו .  הוצאות שוטפות ונסיעות מיוחדות

 .ח" אלש40

 .הועדה מבקשת מאילה להציג לוועדה את סדרי העדיפות של המרכז הקהילתי לבקשותיו -

 

, התאמת מבנים, הצטיידות,  נועה ומיקי הציגו את בקשות אגף החינוך בנושאי שיפוצים ואחזקה–בקשות אגף החינוך  .2

מיקי אומר שהטיפול בשיפוצים חשוב ביותר וההשקעה בו תוריד עלויות החזקה שוטפות .  בקשות מיוחדות ומחשוב

 . בשנים הבאות

נועה מדגישה שהם פועלים בצורה מדודה ומחושבת כדי להפיק את המיטב מהתקציבים המאושרים לשיפוצים 

לכל בתי הספר לפי , ח " אלש220השנה החלטנו לחלק את תקציב משרד החינוך המיועד לשיפוצי קיץ  כ . והחזקה

ואנו נוודא שהשימושים בו יהיו תואמים , הדבר יסייע למנהלים בהערכות לפתיחת שנה. מפתח של מספר תלמידים

בנוסף נועה מציינת שקיימים פרויקטים שהם מבינים שלא יצאו לפועל לאור המצב  . ליעוד התקציב ולא לשוטף

 . והקיצוצים

 .ח" אלש1400במהלך המפגש עודכנה הבקשה לשיפוצים ואחזקה  ל 

 .  ח" מלש3.8 מסתכמות ב 2020סך בקשות החינוך לשנת  

 .דויד יעביר לחברי הועדה את הקובץ העדכני של בקשות החינוך -

 

, ציין שעד סוף החודש יגש בקשת המועצה בקול קורא, תומר עדכן בנוגע לפרויקט הסולארי:   בקשות אגף ההנדסה  .3

תומר התייחס לבקשות שעלו בנושאי בינוי שיפוצים .  ולאחריו יוכל לפנות לחברת חשמל לפתוח בקשה בנושא

 .ואחזקה  בדגש על תכנון מוקדם וניהול מקצועי

תומר עדכן שלאחרונה הוגש למשרד החינוך הצורך לעבודות הנדרשות למיגון מבני לבנדר וארגמן כנגד רעידות 

הצפי שמשרד החינוך יתקצב את העבודות הנדרשות ולכן ממליץ לחכות עם ההשקעה המתבקשת להתאמת . אדמה

 .המבנים כדי לשלבם עם עבודת המיגון

 .תומר ממליץ על קידום מימון לצורך תכנון עבור פרויקטים שהוגשו לבינוי

 

 . לימור עדכנה בנוגע לקיצוצי משרדי הממשלה בתקציב השוטף:  דיון פנימי  .4

כבסיס לישיבה הבאה לימור ודויד יכינו  מחדש את טבלת הבקשות לתקציב הפיתוח יחד עם התייחסות למקורות 

 .מקורות מוצעים ועדכונים  שונים כפי שעלו במהלך הישיבות, ידועים 

 בסיור במבנה אמבר בכדי לראות את כלל העבודות שבוצעו להתאמת 15:00 יחל בשעה 16.2המפגש הבא ב 

 .16:00והמשכו בחדר הדיונים בשעה , המבנה

 

 

רונן :  סיכם 

 


